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ELODERM, żel do mycia, 200ml
 

cena: 24,37 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać żel

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji kosmetyk

Opis produktu
 

ELODERM, ?el do mycia to specjalistyczny preparat emoliencyjny do piel?gnacji ca?ego cia?a podczas
mycia, który dog??bnie nawil?a i nat?uszcza nadmiernie such? skór? ?agodz?c podra?nienia i odczucie
?wi?du. Dzi?ki bogatemu kompleksowi sk?adników aktywnych nie tylko piel?gnuje, ale równie? wspomaga
odbudow? naturalnej bariery ochronnej naskórka. Zapewnia zdrowy wygl?d i funkcjonowanie nawet dla
nadwra?liwej skóry. 

Dzia?anie
- Redukuje udczucie ?wi?du i ?agodzi skór?.
- Wp?ywa na jej zdrowy wygl?d.
- Olej canola zawarty w tym produkcie, zmniejsza transepidermaln? utrat? wody (TEWL).
- Zawarto?? witaminy E oraz fitosteroli ma silne dzia?anie przeciwzapalne i ?agodz?ce.
- ?wi?d jest zredukowany dzi?ki zawarto?ci oleju kukurydzianego.
- Trójglicerydy kwasu kaprynowego i kaprylowego, olej macadamia oraz - kukurydziany uzupe?niaj? niedobory
lipidów mi?dzykomórkowych.
- Hialuronian sodu przyczynia si? do dog??bnego nawil?enia skóry.
- L-arginina wp?ywa na redukuj? uczucia wysuszenia i nieprzyjemnego napi?cia naskórka.
- ?agodzi nadwra?liw? skór?, dzi?ki zawarto?ci D- panthenolu i alantoiny.

Wskazania
 Stosuje si? do codziennej higieny skóry nadmiernie suchej, sw?dz?cej i nadwra?liwej na czynniki zewn?trzne.
Produkt odpowiedni dla dzieci.

Stosowanie
 Niewielk? ilo?? preparatu wycisn?? na d?onie a nast?pnie nanie?? na wilgotn? skór? twarzy lub cia?a
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i dok?adnie umy?. Sp?uka? wod? i osuszy? skór? delikatnie dotykaj?c r?cznikiem, tak aby nie zetrze? ze skóry
powsta?ego filmu ochronnego.

Sk?ad
 Aqua, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Glycerin, Decyl Glucoside, PEG-75 Shea Butter
Glycerides,Acrylates/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, Sodium Coçoyl Glutamate, Cocamidopropyl
Betaine, Macadamia Seed Oil Glycereth-8 Esters, Corn Oil Glycereth-8 Esters,Hialuronian Sodu,
Panthenol,Arginine, Allantoin, Canola Oil, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid,
Lecithin.
Nie zawiera parabenów, barwników ani substancji zapachowych.
Hipoalergiczny.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.

Producent
 Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelpli?ska 19,
83-200 Starogard Gda?ski
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